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सायमन अनाथ होता. शतेकरी
कुटुुंबातला मलुगा. पण डोक्याने 
एकदम त्लख होता. त्याने लिकरि 
‘श्स्िप्टोररयम’ म्हणजे सचित्र
पोथयाुंिे लेखनातले बारकाि ेशशकून 
घेतले.

शशकण्यािा त्यािा िेग एिढा 
होता की त्याला िाटले क्रक गरुुं च्या 
पोथीला तो स्ितः सजािट कर
शकतो. चित्र काढू शकतो.

पण मठाधीश, फादर त्याला 
म्हणतात की, त्याला उुं दरािर ताबा 
शमळिायला शशकायला लागेल.

लेखखका डब्ल्य.ू ननकोल लीस 
आखण चित्रकार बॉनी क्रिस्टनसनने 
एक अमोल ‘इ्यशुमनेटेड’ (सचित्र) 
पसु्तक शलहले आहे. ज्यात धैयय, 
प्रनतभा आखण क्पनाशीलता त्यात 
आहे.
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जसे अनेक िेळा होत,े तसे या पुस्तकािी पे्ररणा 
दसुरे पुस्तक आहे. एशलज़ाबैथ बी. वि्सनि ेलेखन 
बायब्स ्एण्ड बैश्स्टएरीस:् ए गाइड टू इ्युशमनेटेड 
मैन्युश्स्िप्टस ्(१९९४) न्यूयॉकय िी वपयरपॉन्ट मॉगयन 
लायब्ररीच्या सहभागाने तयार झाले होते. शमज़ 
वि्सनने यात एक चित्र सामील केले त ेसेंट 
ऑगस्टाइनिी शसटी ऑफ गॉडमधून घेतले गेले, 
जे ११४० इसिीसनातले आहे.

हे चित्र नक्कल करणाऱ्या (लेखनकरणारा)
हह्डबेटयस्ि े आहे. त्याला एक त्रास देणारा उुं दीर 
हदसतो. उुं दीर त्यािा पनीरिा तुकडा िोरतो. 
हह्डबेटयस्च्या चित्राच्या खाली त्याच्या युिा शशष्याि े
एक चित्र आहे, ज्याला आप्या गुरला होणाऱ्या 
त्रासापासून पूणयपणे अज्ञानी असून तो िमयपत्रािर 
के्या जाणाऱ्या सजािटीि ेनमुन्याुंिी नक्कल करत 
आहे.

खरेतर चित्रात हह्डबेटयस ्आखण उुं हदर आहे. मला 
त्या युिा शशष्याच्या बाबत वििार के्याशशिाय राहू 
शकत नाही. तो मठाच्या श्स्िप्टोररयम (लेखन-कक्षात) 
कसा आला? त्याला कसे शशक्षक्षत क्रकुं िा प्रशशक्षक्षत कसे 
केले गेले? तो सुद्धा एक कुशल चित्रकार झाला का?

सगळ्या गोष्टीुंसारखीि ही गोष्ट सुधा त्या प्रवनाने 
माझ्या मनात ननमायण झाली जे माझ्या मनात क्रकलबबल 
करत होत.े

आमखु



मध्ययुगामध्ये एखाद्या सामुंताच्या मुलाला लेखन िािन 
शशकिण्यासाठी िियमध्ये दाखल केले जाई, ही गोष्ट सामान्य होती.
काही श्रीमुंत लोकाुंि ेसुद्धा िियि त्याुंि ेघर असे.

पण सायमनिी गोष्ट िेगळी होती. तो कोणा सामुंतिा मलुगा 
नव्हता. तो अनाथ आखण एका गरीब शेतकरी कुटुुंबातला होता. त्याि े
आईिडील िसुंतात आले्या पुरात िाहून गेले होत.े

पन सायमनला गोष्टी पटकन समजत असत आखण तो ितुर सुद्धा 
होता. यामुळे मठातले सन्यासी त्याला आप्या मठातून काढून टाकू 
वकले नाही, श्जथे तो एक हदिस हजर झाला होता.

सायमनला शशकिण्याि,े समजिण्याि ेकाम ब्रदर विशलयमिर 
येऊन पडले होत.े त ेमठाि ेएक सुंन्यासी होत ेआखण एक तज्ञ पत्र 
लेखक होत.े त ेलेखन-कक्षात काम करत असत. ब्रदर विशलयमच्या 
देखरेखीखाली सायमन लेखनकक्षातले व्यिहार शशकू लागला. मेंढीिी 
कातडी कशी िाळिायिी आखण ताणून त्याि ेिमयपत्र कसे केले 
जात,ेरुंग तयार करण्यासाठी त ेकसे कुटायि ेआखण िणयमालेतरली 
अक्षरे हुबेहूब कसे चगरिायि.े



ब्रदर विशलयमच्या खाली 
सायमनने िेगिेगळ्या प्रकारि े
हस्तशलखखत/पोथयाच्या बाबत 
शशकून घेतले. ज्या मठात्या 
लेखनकक्षात ठेि्या होत्या, 
नतथे हाताने शलहलेली पुस्तके 
होती.

इथे बैश्स्टयरी असली या
का्पननक जानिरों की क्रिताबें 
होती हैं।

त्याला हे ही समजले की
हबयल पोथीमध्ये औषधी
िनस्पतीिी नोंद आहे. आखण
भजनमालेत बायबलिी गाणी होती.

सायमन श्जज्ञासु शशष्य होता. 
त्याला िाटे त्याने मठाधीश फादर 
एनसै्मला, जे चित्रकलेत उस्ताद 
होत,े त्याुंना मदत करािी. त्याला 
मठातील एखाद्या पोथीसाठी चित्र 
काढािे िाटत होत.े

पण ब्रदर विशलयम याुंना िाटे की सायमनने आधी खूप 
अभ्यास करािा. शेकडो तास त्याने िमयपत्राच्या तुक्द्यान्िे 
चित्राुंिी नक्कल करािी. पानाि ेनक्षीदार नमुने करािे. घोटीि 
िेलबुट्टी काढािी.



एक हदिस आपला अभ्यास पूणय के्यािर 
सायमनने ब्रदर विशलयमला वििारले, “मी फादर 
एनसै्मच्या पोथीसाठी चित्र काढू शकतो का?”

‘‘धीर धर सायमन,’’ ब्रदर विशलयम म्हणाले. 
“माहीत आहे िमयपत्राच्या कटाई शशिाय इतर िस्तूुंना 
हात लािण्यािी परिानगी मला खूप िषायनुंतर शमळाली 
होती. आखण तू तर इतर कोणा शशष्यापेक्षा लिकर 
प्रगती केली आहे.”

‘‘पण मी चिुंध्यािर पानाि ेनमुने काढण्यापेक्षा 
अचधक काहीतरी करण्यास तयार आहे..”

‘‘बेशक, तू पात्रता खूप आहे सायमन,” ब्रदर
विशलयमने त्याला टोकत म्हटले. “मला अश्जबात शुंका 
िाटत नाही एक हदिस तुझी चित्र अनेक पोथयामध्ये 
असतील यािी. पण हा ननणयय तर फक्त फादर 
एनसै्मि कर शकतात.

सायमनने मान खाली घातली.
‘‘पण तुला िाटलुं तर तू फादर एनसै्मशी बोलू 

शकतो. सायमनच्या डोळे लकाकू लागले.



फादर एनसै्म बारीक होत,े मोठ्या नाकिाले व्यक्ती 
होत.े त ेशशस्तीच्या नजरेने येत, पण त ेखूप हुशार आखण 
बुद्चधमान होत.े

काही हदिसानुंतर ब्रदर विशलयमने सायमनला साुंचगतलुं 
की त्याुंि ेफादर एनसै्मशी बोलणे झाले आहे. मठाधीशाुंना 
त्याला भेटायिी इच्छा आहे. सायमन उते्तश्जत झाला

जेव्हा त ेदोघे फादर एनसै्म याुंच्या खोलीत गेले, फादर 
त्याुंच्या खुिीत बसलेले होत.े त्याुंच्या हातामध्ये िमयपत्राि े
क्रकतीतरी तुकड ेहोत,े ज्याुंच्याकड ेत ेबारीक नजरेने बघत होत.े

‘‘आहा सायमन,’’ फादर याुंनी त्याच्याकड ेबघत म्हटले. 
“मी  तुझी िाट बघत होतो. ब्रदर विशलयम याुंनी तुझ्या 
चित्राुंि ेकाही नमुने मला हदले होत.े

सायमनला हे बघून आवियय िाटले की त्याुंच्या हातात जे 
िमयपत्र होत ेत ेत्याने नुकतिे चिबत्रत केलेले होत.े

‘‘ब्रदर विशलयम म्हणाले की तू एक उत्तम शशष्य आहे,” 
त ेपुढे बोलत राहहले.

सायमनने अडखळत मान हलिली
‘‘हे पण की तुला माझ्या एखाद्या पोथीसाठी चित्र 

काढायिी इच्छा आहे.”
सायमनने परत हो म्हणत मान हलिली.



‘‘तुझी चित्रे खूप िाुंगली आहेत.” फादर एनसै्म पुढे 
म्हणाले. “तुझी नजर नतक्ष्ण आहे, आखण तू कोणत्याही 
िस्तूिी नक्कल कर शकतो. पण फक्त कौश्यि परेुसे 
नसत ेसायमन. एक कलाकार होण्यासाठी कौश्याबरोबर 
नजर देखील असािी लागत.े

‘‘नज़र?’’ सायमनने वििारले. 
‘‘बबलकुल, उमदा कलाकार तो नसतो जो चित्राुंिी 

हुबेहूब नक्कल करतो. उमदा कलाकार आप्या क्पनेने 
निीन, सुुंदर चित्रे रितो.”

सायमनने आप्याला समजलुं आहे हे दाखिण्यासाठी 
मान हलिली.

‘‘पोथीला हात लािण्यापूिी तुला आपले कौश्य 
दाखिािे लागेल.”

‘‘त ेकसे?”
“उुं दरािर ननयुंत्रण शमळिून!” फादर एनसै्म याुंनी 

ज़ोर देत म्हटले.
‘‘त्याुंना पकडून?”
‘‘अरे हो! सद्ध्या मठात त्याुंिी सुंख्या खूप िाढली 

आहे.तुला जेिढे शक्य होतील तिेढे उुं दीर पकड. पण एक 
गोष्ट तुला साुंगून ठेितो,” त्याुंनी पुढे जोडले. “उुं दीर िपळ 
असतात तुला त्याुंिा अभ्यास करािा लागेल. त्याुंना आतून 
आखण बाहेरन समजून घ्यािुं लागेल. आखण लक्षात ठेि 
तुझ्या क्पनेिा उपयोग सुद्धा करािा लागेल.

पुढि ेकाही आठिड ेसायमन उुं दराुंना पकडण्यािा प्रयत्न करत होता. 
तो त्याुंच्या मागे धािला, त्याुंच्यािर उडी मारली. िमयपत्राि ेतुकड ेत्याुंच्या 
अुंगािर फेकले. त्याुंना पकडण्यासाठी वप ुंजरे लािले, जाळे पसरिले. पण हे 
काम त्याने जेिढा वििार केला त्यापेक्षा अचधक कठीण होत.े



एक हदिस सायमन लेखन-कक्षात बसून िमय-पत्राुंच्या 
तुकडयाुंिर पानाि ेनमुने काढत होता. नततक्यात काही फुट 
लाुंब त्याला एक उुं दीर हदसला. िमयपत्राच्या खाली त्याने त्या 
जीिाला धरु लागला, पण िमकदार डोळ्याुंिा तो उुं दीर िािला.
सायमन फरशीिर तोंडािर पडला. तिेाि दरिाजा फटकन
उघडला.

‘‘फादर एनसै्म!’’ डोळे िर करन बघताि सायमनच्या 
तोंडातून ननघाले.

‘‘सायमन?’’ फादर हे आवियायने म्हणाले. 
“खरुंतर शम उुं दीर पकडण्यािा प्रयत्न करत होतो,” सायमनने 

दम घेत सफाई हदली. “जसे तुम्ही साुंचगतले होत.े”‘

‘‘पण, शम तर तुला उुं दीर पकडायला साुंचगतले 
नव्हत.े”काही क्षण गप्प बसून फादर एनसै्म म्हणाले.‘‘ मी 
तुला त्याुंच्यािर ननयुंत्रण ठेिायला साुंचगतले होत.े दोन्हीमध्ये 
खूप फरक आहे.

एिढुं म्हणून त ेपुढे गेले.



‘‘यािा अथय काय आहे?” सायमनने ब्रदर विशलयम जवे्हा 
लेखन कक्षात भेटले तवे्हा समजून घेण्यािी इच्छा त्याने दाखिली, 
“पण मी तुला उुं दीर पकडायला साुंचगतले नव्हत.े त्याुंच्यािर 
ननयुंत्रण ठेिायला साुंचगतले होत?े दोन्ही गोष्टी एक नाही का?

ब्रदर विशलयम याुंनी थोडयािेळ वििार केला. ‘‘असुं िाटतुं की 
फादर एनसै्म याुंनी तुला कोडुं सोडिायला हदलुं आहे. माझा 
स्ला आहे की तू त्याुंिा प्रत्येक शब्लद गुंभीरपणे घे. त्याुंनी काय 
म्हटले होत ेत ेसगळुं लक्षात आहे ना?”

‘‘हो! सायमनने उत्तर हदले. “उुं दराुंिर ताबा शमळिण्यासाठी 
मला जास्त अभ्यास करािा लागेल. त्याुंना आतूनबाहेरन समजून 
घ्यािुं लागेल आखण आप्या क्पनेिा उपयोग करािा लागेल.”

‘‘ओह,’’ कोडुं सुट्यासारखे डोकुं  खाजित उलझन ब्रदर 
विशलयम याुंनी म्हटलुं. “सत्य हे एक कोडुंि आहे.”

त्या रात्री सायमनने आप्या अुंथरणािर झोपत फादर 
एनसै्म याुंि ेगूढ शब्लदाुंशशिाय दसुरा काही वििार कर शकला 
नाही.त ेशब्लद त्याच्या डोक्यात घुमत होत.े आखण अिानक त्याने 
दरू कोपऱ्यात थरथरणारा उुं दीर बनघतला.

सायमनने िळून त्याच्याकड ेबनघतले तिेढ्यात त्याला फादर 
याुंि ेशब्लद आठिले. “तुला त्याुंिा अभ्यास करािा लागेल,त्याुंना 
आतून बाहेरन समजून घ्यािुं लागेल.”

सायमनने आपले डोळे त्या छोट्या जीिािर रोखले.तो त्यािी 
प्रत्येक बारीक हालिाल बघू लागला.त्याला हे बघून आवियय िाटले 
की उुं दीर क्रकती िौकस, क्रकती सािध होता. छोट्याशा आिाजाने तो 
कशाप्रकारे पटकन हालिाल करतो. आखण मग कसा िपळतनेे 
धाितो आखण गायब होतो.



सायमनने हे सगळे वििार 
डोक्यात ठेिले. मग तो झोपण्याच्या 
खोलीतून बाहेर पडला आखण हळूिार 
पािलाुंनी लेखन कक्षात गेला. िुंद्राच्या 
िुंदेरी प्रकाशात अस्िस्थ सायमनने 
िमय पत्रािा एक तुकडा उिलला आखण 
जेिढे शक्य होती तिेढी चित्रे काढली.
त्यानुंतर तो झोपण्यासाठी गेला आखण 
गाढ झोपी गेला.



दसुऱ्या हदिशी सकाळी सायमनला ब्रदर विशलयम बाहेर िौकात 
भेटले. ‘‘ब्रदर विशलयम,’’ तो उत्साहात ओरडला, “मला समजले! मला 
उमजले.’’

‘‘काय समजले-उमजले?” ब्रदर विशलयम याुंना जाणून घ्यािुं िाटलुं.
‘‘फादर एनसै्म याुंि ेकोडुं उमजून घेतलुं मी,” सायमनने उत्साहाने 

साुंचगतलुं.
‘‘आखण त ेकाय होतुं?”

‘‘त्याुंना हे बघायिुं होतुं की मी उुं दराुंना क्रकती िाुंगलुं चिबत्रत 
कर शकतो. ताबा शमळिण्यािा हाि अथय होता त्याुंिा.”

“मला ही चित्रे फादर एनसै्म याुंना दाखिायि ेआहेत.” ब्रदर 
विशलयम काही म्हणण्याच्या आधी सायमन िळला आखण िेगाने 
पळत उभा राहहला.

तो फादर एनसै्म याुंच्या खोलीकड ेपळत होता. त्याुंच्या 
घराकड ेतो िळत असताुंनाि तो फादर याुंना धडकला.



‘‘अरे लगाम लाि बाळा! मठाधीश कठोरपणे म्हणाले. 
“मठ पळण्यािी जागा नाही.”

‘‘माफ़ी करा फादर,’’ सायमन म्हणाला. “पण शम 
तुम्हाुंला भेटायला येत होतो. मी तुम्ही घातलेले कोड ेसोडिले  
आहे.”

‘‘ओह, असे काय?” फादर एनसै्म म्हणाले. “आखण
साुंग तुला काय समजले त?े”

सायमनने कुं बरेला लािले्या पेटीतून िमयपत्र काढले 
आखण फादरच्या हातात त ेचित्र ठेिले.

फादर एनसै्म याुंनी खूप िेळ त्या चित्राुंकड ेबनघतले. 
“खूप सुुंदर चित्रे काढली आहे तू,” त ेशेिटी म्हणाले. “आपला 
विषयािा नीट अभ्यास करण्यािी आखण तो आतून बाहेरन 
समजून घेण्यािी तुझ्यात क्षमता आहे. पण तरीही कोड ेपूणय 
सुटलेले नाही.”

‘‘ओह!’’ सायमन ननराशने म्हणाला.
‘‘बघ, कोडयाि ेदोन भाग आहेत. पहहला भाग तर तू 

सोडिला. पण दसुरा भाग अजून बाकी आहे की तुझ्या
क्पनेिा िापर करतो तुझ्या हातात अजून आला नाही.”
सायमनला त ेचित्र परत करत फादर एनसै्म याुंनी म्हटले. 
आखण सायमनला वििारात बुडिून त ेनतथून ननघून गेले.



सुंध्याकाळच्या प्राथयनेनुंतर झोपण्याच्या खोलीत जाण्या 
एिजी सायमन गुपिूप लेखन कक्षात गेला म्हणजे त्याला, 
फादर एनसै्मच्या म्हणण्यािर वििार करता येईल. उुंबरा 
ओलाुंडून तो खोलीकड ेननरखून बघू लागला. नतथे ब्रदर 
विशलयम याुंि ेटेबल होत,े शाईने भरले्या बाट्यािी रुंग 
होती, दरूिर असणाऱ्या शभुंतीला क्रकतीतरी कपाटे लािलेली 
होती.

या कपाटात मठातील पोथया ठेिले्या होत्या. सायमन 
हदिसातून अनेक िेळा त्याुंच्यासमोरन गेला होता. पण आता 
रात्री ती त्याला बोलित होती. खरेतर फादर एनसै्म याुंच्या 
परिानगी शशिाय त्याने असे करायला नको होते, पण त्याने 
स्ितःला फरशीिर सगळ्यात मोठी पोथी पसरन तो त्यािी पाने 
उलटत आहे, असे बनघतले.

त्याने एकसारख्या पद्धतीने शलहलेली अक्षरे बनघतली.
त्याने िटकदार रुंगाुंनी बनघतलेली चित्रे बनघतली. नजाकतीने 
काढले्या नक्षीने सजिलेली शीषयके बनघतली.

पण त्यािी नजर शेिटी श्जथे हटकून राहहली त्या होत्या 
जुन्या पोथया. त्यािर एिढी लाजिाब चित्रकारी होती की त्याने 
तशी कधी बनघतली नव्हती.

त्याच्या लक्षात आलुं की ब्रदर विशलयम याुंनी म्हटले होत े
की “एक पोथी तयार करणे क्रकती त्रासािे, सािकाश करण्याि े
काम असत.े प्रत्येक शब्लदाला लक्षपूिय, सािधानतनेे शलहले जात 
असे. प्रत्येक चित्र काढण्यापूिी त्यािी एक योजना तयार केली 
जाई. पूणय काम खूप थकिणारे असे, तरीही विनोदाच्या शशिाय 
होत नसे.”

हे लक्षात घेऊन सायमनने पोथीिर काढलेली चित्रे बारकाईने 
बनघतली.

कसे हास्य-विनोद लपले होत ेत्या पोथयामध्ये! कशाप्रकारे 
खखलाडूपणा आखण कशा क्पना!

अिानक सायमन थाुंबला. फादर एनसै्म याुंना हेि तर 
म्हणायि ेनव्हत ेना? जेव्हा त्याुंनी म्हटले होते की मोठे कलाकार 
त ेनसतात जे चित्राुंिी हुबेहूब नक्कल करतात. तर त ेआप्या 
क्पनेने अद्भुत चित्रे काढतात.

सायमन हा वििार करत होता तवे्हा त्यािी नजर फादर 
एनसै्म याुंच्या टेबलाच्या खाली असणाऱ्या उुं दरािर पडली,
ज्याच्या शमशा उडत होत्या.

उुं दीर पळून जात नाही तोपयतं सायमन कोणतीही हरकत 
न घेता भूत बनून त्या उुं दराकड ेबघत राहहला, 



त्यानुंतर सायमनने िमय-पत्र घेतले आखण त्यािर दणादण 
उुं दीर काढू लागला. त्याने काही क्षणापूिी उुं दीर पहहला होता 
तसे नाही, तर त्याने आप्या क्पनेने त्याला कसे पाहहले 
तशी चित्रे त्याने काढली.

सायमन चित्रा िर चित्र काढत गेला, जोपयतं त ेिमयपत्र पूणय 
भरन जात नाही. दसुऱ्या हदिशी परत तो फादर एनसै्मच्या 
शोधात ननघाला. यािेळी तो धािला नाही, खूप सािकाश िालला.
लेखनकक्षाच्या बाहेरि फादर ब्रदर विशलयमशी बोलताुंना हदसले.

सायमन तोंडाने काहीि बोलला नाही. आप्या पेटीतून त्याने 
िमयपत्र काढले, उघडले आखण मठाधीशाुंच्या हाती सोपिले.

त ेसायमनच्या चित्राुंनी भरलेले होते.
फादर एनसै्म लक्षपूियक बघत होत.े त्याुंच्या ओठािर एक 

पट्याि ेहसू होत.े ‘‘शाबास बेटा’ त ेम्हणाले, “खूप छान! आता 
तुला माझी पूणय म्हणणे समजले आहे.”



त्याुंनी एका हाताने लेखन कक्षािा दरिाजा 
उघडला आखण दसुऱ्या हाताने सायमनला इशारा 
करत आत बोलािले.

‘‘ये, माझ्या बाळा आता तुझ्यातली क्पना 
जागी झाली आहे. तू आप्या कौश्यािा 
उपयोग लेखन कक्षात कर शकतो. इथे केिळ 
िमयपत्रि तुला करायि ेनाही, लेखणी आहे जी 
सोलून तुला तयार करायिी आहे, रुंग आहेत जे 
कुटायि ेआहेत, एिढेि नाही तर सिय चित्रे 
आहेत जी तुला काढायिी आहेत, फक्त उुं दीरि 
नाही, पाली, माशा, फुले, झाडी, रोपे, क्रकड ेआखण 
माणूस, प्रत्येक प्रकारिा जीि. कारण पोथीच्या 
पानाुंत अजब प्रकारिा एक सुंसार आहे, तो
बघण्यािी इच्छा असणारे तो बघू शकतात.



‘‘आखण सायमन त ेजग प्रकाशशत 
करण्यासाठी तू आता मदत करशील.”



उपसुंहार
मध्ययुग रोमन साम्राज्य पतनापासून पुनजायगरण काळापयतं, एक हज़ार िषोंि ेमानले जाते. या काळात हाताुंनी तयार केलेली 

पुस्तके ज्याुंन ‘इ्यूशमनेटेड मैन्युश्स्िप्टस’् म्हटले जाई, इनतहास शलहून ठेिण्यासाठी, सुरक्षक्षत ठेिण्यासाठी सगळ्यात महत्िािा 
मागय होता.

सायमन याि काळातला होता,अकराव्या शतकाच्या मध्यातला. त्या काळात धाशमयक पोथया मठातले सुंन्यासी तयार करत.
ििय कहाण्या साुंगत आखण इनतहास शलहून ठेित म्हणून त्याुंिी गरज होती. त्यािबरोबर ििय धाशमयक श्रद्धाुंिा प्रसार करण्यासाठी 
मदत करत असे. 

याि कारणामुळे त्या खपू लक्षपूियक तयार के्या जात असत. त्या तयार करताुंना काही ननयमाुंि ेकाटेकोरपणे पालन केले जी. 
खास करन जेव्हा चित्र काढली जात. कारण चित्र फक्त सजािटीसाठी नसत तर ते प्रतीकात्म असत, म्हणजे प्रत्यक चित्र एक 
कहाणी साुंगत. येशूच्या जीिनािी, सुंताुंच्या जीिनािी, िियच्या इनतहासात घडले्या घटनेिी. त्याकाळी सामान्य जनता िाि-ूशलहू 
शकत नसे.म्हणून चित्रातूनि त्याुंच्या पयतं सुंदेश पोहित असे.

अशा प्रकारे वििार पोहििण्यासाठी काही प्रशशक्षक्षत सन्यासी पानाुंिी सजािट करत असत. त्याुंना ‘इ्यूशमनेटर’ म्हणजे 
चित्रकार म्हटले जाई. हे चित्रकार काही ननयमाुंि,े रुढीुंि ेकठोर पालन करत असत.त्यात काही कौश्याुंिा समािेश असे, जसे की 
सुंताच्या हातािी मुद्रा, त्याुंच्या हातात्या िस्त,ू त्याुंच्या कपडयाुंिा रुंग. यािी हुबेहूब नक्कल केली जात असे. तशाि प्रकारे 
पोथीत्या शलखखत भागातील अक्षराुंिी सािधानपूियक नक्कल करन दसुऱ्या पोथीत शलहले जाई. साहश्जकि अशा प्रकारे पथी 
शलहायला खपू िेळ लागत असे.

पण इ्यूशमनेटर कलाकार होते आखण कलाकाराुंना आप्या कलेसाठी स्िातुंत्र्य हिे असते. मग तो कलाकार आपली 
अशभव्यक्ती कुठे व्यक्त करेल? कारण पोथीत शलखखत भाग आधीि मौजूद अस,े जो हुबेहूब उतरिला जाई. आखण मुख्य चित्र 
कठोर ननयमाुंच्या नुसार केले जाई, मग तो इ्यूशमनेटर आपली क्पना कुठे आखण कशी िापरणार?

आप्या क्पना मुक्तपणे िापरण्यासाठी काही हठकाणे होती. दोन ओळीुंच्या मध्ये क्रकुं िा शलखखत भाग ज्याहठकाणी कमी 
असेल नतथे खाली चित्रकार मोहक नमुने तयार करत. पानाुंच्या मध्यभागी नक्षी काढत.

या इ्यूशमनेटर मध्ये चित्रकार आप्या क्पनाशीलतेला पूणय मुभा देत अस.े इथे त्यािी रिनात्मकता िाहत असे. पोथीमध्ये 
सायमनल फादर एनसै्मच्या कोडयाि ेउत्तर शमळाले होते.


